
                                     Α   Π   Ο      Π   Α      Μ   Α 

                                      ------------------------------------- 

Από ην 21
ν  

ηνπ 2012 πξαθηηθό έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 149/2012. 

                                                              Π ε ξ ί ι ε ς ε 

                                                              ------------------ 

. 

Θέκα: Καζνξηζκόο εηδηθνηήησλ πξνζσπηθνύ ΗΓΟΥ 8κελεο δηάξθεηαο αληαπνδνηηθνύ 

ραξαθηήξα. 

   

 ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 14 Γεθεκβξίνπ 2012 εκέξα Παξαζθεπή θαη 

ώξα 18:00   ζπλήιζε ζε  έθηαθηε ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Κάζνπ, κεηά από 

ηειεθσληθή πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ έγηλε  ζε θαζέλα από 

ηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο θαζώο θαη ζηνλ Γήκαξρν Κάζνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  

άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010. 

    Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη παξίζηαηαη ν Αληηδήκαξρνο Κάζνπ σο αλαπιεξσηήο Γεκάξρνπ, 

κε δηθαίσκα ςήθνπ  θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 13 κειώλ 

βξέζεθαλ παξόληα 10 κέιε, ήηνη: 

 

            Παξόληεο                                                                 Απόληεο 

            ------------                                                                 ----------- 

1.- Ησάλλεο   Αζπξάο, Πξόεδξνο                              1.- Ζιίαο Γαιαλάθεο, εθηόο Κάζνπ 

2.- Μαξία Φξαγθνύιε,  Γξακκαηέαο                        2.- Αληώληνο Υαηδεπέηξνπ, -//- 

3.- Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο, Μεινο                          3.- Ησάλλεο Μνλδάλνο, αλ θαη λόκηκα 

4.- Δκκαλνπήι Μαλνύζνο                                                                             πξνζθιήζεθε 

5.- Μελάο      Ηεξνκόλαρνο,        ΄΄                                                        

6.-  Δπαγγειία Γεκεηξίνπ           ΄΄                

7.-  Φσηεηλή  Αξπαηδή 

8.- Κσλ/λνο     Μελάο,              ΄΄          

9.- Δκκαλνπήι νθίιιαο,          ΄΄ 

10.-Ησάλλεο Νηθνιάνπ,              ΄΄ 

 

       Ο Πξόεδξνο  Γ.. πξόηεηλε ηελ έγθξηζε ζύγθιηζεο Γ.. σο έθηαθηε ζπλεδξίαζε, ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γ.Κ.Κ. άξζξν 95(Ν3463/2006)   

      Σν ώκα απνθάζηζε νκόθσλα. 

      Ζ Γεκνηηθή ππάιιεινο Φσηεηλή Φηιηππίδε ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

 

      Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 1
ν
 ζέκα εμέζεζε όηη κε ηελ ππ’ αξηζκόλ 19/2012 απόθαζε ηνπ 

Γ.. πξαγκαηνπνηήζεθε πξνγξακκαηηζκόο πξνζιήςεσλ 10 ζέζεσλ ΗΓΟΥ νρηάκελεο δηάξθεηαο 

γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα γηα ην έηνο 2012 . 

 Με ηελ ππ’ αξηζκόλ νηθ. 23826/14-06-2012 απόθαζεο ηεο Γ/λζεο Οξγάλσζεο θαη 

Λεηηνπξγίαο ΟΣΑ  εγθξίζεθε ε απαζρόιεζε ηεζζάξσλ (4) αηόκσλ κε ζρέζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζε ππεξεζίεο αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα ηνπ Γήκνπ καο 

ηηο νπνίεο θαη πξαγκαηνπνηήζακε. 

           Με ηελ ππ’ αξηζκόλ νηθ. 46067/07-12-2012 απόθαζεο ηεο Γ/λζεο Οξγάλσζεο θαη 

Λεηηνπξγίαο ΟΣΑ  εγθξίζεθε ε απαζρόιεζε θαη ησλ ππνινίπσλ έμη  (6) αηόκσλ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζε ππεξεζίεο αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα ηνπ 

Γήκνπ καο θαη θάιεζε ην ζώκα λα πξνζδηνξίζεη ηηο εηδηθόηεηεο ζηηο νπνίεο ζα πξνζιεθζνύλ ηα 

έμη απηά άηνκα. 

 

 Σν Γεκνηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

πξνέδξνπ. 

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η: 



 

1.-Καζνξίδεη ηηο εηδηθόηεηεο ζηηο νπνίεο ζα πξνζιεθζνύλ έμη άηνκα κε ζρέζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζε ππεξεζίεο αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα ηνπ Γήκνπ 

Κάζνπ:  

α.- 1 νδεγόο απνξξηκκαηνθόξνπ 

β.- 3 εξγάηεο θαζαξηόηεηαο 

γ.- 1 εξγάηε γεληθώλ θαζεθόλησλ  

δ.- 1 πδξαπιηθό 

 

 Ζ απόθαζε πάξζεθε θαηά πιεηνςεθία κεηνςεθνύληνο ηνπ θπξίνπ Δκκαλνπήι Μαλνύζνπ ν 

νπνίνο δήηεζε: «Αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζεί αίηεκα ζην Τπ. Δζσηεξηθώλ 

γηα αληηθαηάζηαζε ησλ ηξηώλ ζέζεσλ αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα κε ηξεηο ζέζεηο κόληκνπ 

δηνηθεηηθνύ πξνζσπηθνύ δεδνκέλνπ όηη ν Γήκνο, αθόηνπ έθπγαλ νη κόληκνη δηνηθεηηθνί 

ππάιιεινη δπζηπρώο κέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ αλαπιεξσζεί θαη ν Γήκνο δελ ιεηηνπξγεί». 

        

 

Ζ απόθαζε έιαβε α/α 149/2012 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                      ΣΑ ΜΔΛΖ                                       Ο ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ 

ππ:Η. ΑΠΡΑ                ππ: Μ. ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ                         ππ:  Γ.ΚΟΤΡΗΑΝΣΑΚΖ                 

                                        ππ:  Μ. ΗΔΡΟΜΟΝΑΥΟ                                                          

                                        ππ: ΔΜΜ. ΟΦΗΛΛΑ                 

                                        ππ:: Φ. ΑΡΠΑΣΕΖ       Ζ ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                                        ππ: Κ.ΜΖΝΑ                         ππ: Φ. ΦΗΛΗΠΠΗΓΖ 

                                        ππ: ΔΤΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

                                       ππ:  Η.Ν.ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

                                        ππ: ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΜΑΝΟΤΟ 

    

                

 

 

                                    ΩΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ                   

                                      ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΠΡΑΚΣΗΚΩΝ 

                                   Ο  ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ                     Ζ ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

                                                                                       

 

                                   ΓΔΩΡΓΗΟ ΚΟΤΡΗΑΝΣΑΚΖ                      ΦΩΣΔΗΝΖ ΦΗΛΗΠΠΗΓΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


